
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 3 marca 2021 r. 

Poz. 393 

 

OBWIESZCZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW  

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wzoru kwartalnego 

sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozpo-

rządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej 

wpłaty na fundusz likwidacyjny (Dz. U. z 2012 r. poz. 43), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania 

o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny (Dz. U. poz. 1897). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania 

o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny (Dz. U. poz. 1897), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 25 lutego 2021 r.  (poz. 393) 

ROZPORZĄDZENIE  

RADY MINISTRÓW  

z dnia 27 grudnia 2011 r. 

w sprawie wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny 

Na podstawie art. 38d ust. 9 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. ‒ Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 oraz 

z 2020 r. poz. 284 i 322) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny, stanowiący 

załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
1)

. 

  

                                                           
1) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 13 stycznia 2012 r. 
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 27 grudnia 2011 r.2) 

WZÓR 

 

………………………………………….. …………………………... 
     (nazwa i adres jednostki organizacyjnej) (miejscowość, data) 

 

KWARTALNE SPRAWOZDANIE 

o wysokości wpłaty na fundusz likwidacyjny uiszczonej za ... kwartał ... roku 

Wyprodukowana w ciągu … kwartału … roku energia elektryczna (MWh)  

Wysokość wpłaty  

Data wpłaty 

 

 

 

…......................................................................................................................... . 
(czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska kierownika jednostki organizacyjnej) 

                                                           
2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

wzoru kwartalnego sprawozdania o wysokości uiszczonej wpłaty na fundusz likwidacyjny (Dz. U. poz. 1897), które weszło w życie 

z dniem 22 października 2019 r. 
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